
 

 

 
 
Kolégium rektora  
2. 5. 2022 
 
Účasť STU na veľtrhoch v období 2022/2023 
 
Predkladá: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Ing. Z. Mokošová 
 
Zdôvodnenie: Materiál je predložený v súvislosti s prípravou účasti STU na  

veľtrhoch pomaturitného  vzdelávania  v období 2022/2023 
 
Návrh uznesení: 1) KR-STU schvaľuje pre rok 2022 účasť STU na veľtrhoch  

Gaudeamus - Akadémia Bratislava, Gaudeamus Nitra, 
Gaudeamus Brno, ProEduco Košice. 

 
2)  KR STU súhlasí, aby bola študentom reprezentujúcim STU na 
veľtrhoch 2022 (Gaudeamus - Akadémia Bratislava, Gaudeamus 
Nitra, Gaudeamus Brno, ProEduco Košice) zo strany fakúlt/ÚM 
vytvorená možnosť náhrady za vymeškaný výučbový proces 
v čase konania veľtrhov. 
3) V-STU schvaľuje v prípade účasti na veľtrhoch (Gaudeamus - 
Akadémia Bratislava, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Brno, 
ProEduco Košice) udelenie odmeny študentom zo štipendijného 
fondu, príp. z iných zdrojov v celkovej sume 2.500,- €. 
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Materiál súvisí s prípravou účasti STU na veľtrhoch v období 2022/23. 
 
S ohľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti v COVID-19 prebieha príprava veľtrhov  
v ich obvyklej, teda prezenčnej forme. 
 
Aktuálne deklarované veľtrhy a ich termíny: 

 4. – 6. 10. 2022 – Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022 (Bratislava, Incheba) 

 1. -  4. 11. 202 - Gaudeamus Brno 2022 (Brno, BVV) 

 14. – 16. 11. 2022 – Prednáškové a konzultačné dni Gaudeamus Nitra 2022 (Nitra, Agrokomplex) 

 30.11.  – 1. 12. 2022 – ProEduco Košice 2021 (Kasárne Kulturpark, Košice) 

Účasť STU na veľtrhoch Gaudeamus je už predbežne rezervovaná, termín pre záväzné potvrdenie rezervácií 
a uzatvorenie zmluvy je 16. 6. 2022. K tomuto termínu sa viažu aj zľavy na prenájom plochy a na služby 
výstaviska/organizátora. 
Pre veľtrh ProEduco je zatiaľ známy iba termín jeho konania, avšak zatiaľ stále bez možnosti registrácie. 
 
Expozície 
V Bratislave predpokladáme vytvorenie štandardnej expozície na ploche 45m2. 
V Nitre a Košiciach predpokladáme plochu 15-20 m2 bez pevne vybudovanej  expozície (a teda aj bez ďalších 
finančných nákladov). Jej základom bude nová  prezentačná stena s rozmermi 400x230 cm a drobný mobiliár. 
 
Pre veľtrhy v Bratislave a v Brne, predovšetkým s ohľadom na aktuálnu rozpočtovú situáciu, navrhujeme využiť 
podobu expozícií z roku 2019 a 2021 s prípadnými drobnými úpravami. Maturanti navštevujúci veľtrhy sú  
každoročne iní, t.j. ani z tohto dôvodu nie je potrebné vytvárať pre každý nasledujúci ročník veľtrhov nový 
koncept expozície (napr. ČVUT používa svoju pôvodnú expozíciu dlhodobo).  
 
Veľkosť expozícií v Bratislave aj v Brne odporúčame zvážiť aj napriek nepriaznivej rozpočtovej  situácii, a to najmä 
z nasledovných dôvodov: 

 STU je druhá najväčšia univerzita na Slovensku, čomu by mala prirodzene zodpovedať aj veľkosť 
expozície 

 organizátorom veľtrhov Gaudeamus je česká agentúra s 30-ročnou históriou a dobrou reputáciou 
u českých univerzít, t.j. je potrebné počítať s trvalým intenzívnym prienikom českých univerzít na 
veľtrhoch v rámci SR, pričom sa tieto expozície budú s najväčšou pravdepodobnosťou postupne ďalej 
zväčšovať (expozície niektorých českých univerzít sú v Brne na ploche okolo 100m2, pričom od roku 
2019 už pridávali aj ďalšie podlažie). 

Ohľadne účasti na veľtrhu Gaudeamus Brno komunikujeme na základe pozitívnych skúseností z roku 2019 a 2021 
s UK Bratislava.  
Expozícia je plánovaná na celkovej spoločnej ploche 60m2, pričom  STU/UK budú mať po 30m2. 
Cieľom takto pripravovanej expozície je upútať  pozornosť slovenských študentov, predstaviť im mesto a jeho 2 
najväčšie univerzity, a najmä - prilákať ich späť na Slovensko/do Bratislavy.  
Spoločná expozícia tak spojí sily v boji o získanie slovenských študentov, a zároveň bude prezentovať región ako 
taký, čo má v danom kontexte väčší zmysel, ako účasť v 2 samostaných  expozíciách.  
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S výhľadom na finančné možnosti, ktoré sa budú v budúcnosti pravdepodobne ďalej zhoršovať, má   
spoločná expozícia STU a UK nasledovné výhody: 

- veľkú spoločnú plochu, t.j. umiestnenie expozície  v centrálnej časti pavilónu medzi významnými 
vystavovateľmi, kde je najvyššia koncentrácia návštevníkov veľtrhu 

- oveľa vyššiu pravdepodobnosť pre upútanie pozornosti návštevníkov zo SR s využitím synergického 
efektu (2 najväčšie slovenské university na jednom mieste, ponúkajúce rôzne oblasti štúdia) 

- rozdelenie niektorých finančných nákladov - napr. na veľké označenie príslušných častí expozície logami 
STU/UK jedným dodávateľom, na prezentácie pre študentov aj výchovných poradcov (pri samostatnej 
účasti by boli náklady možno dokonca vyššie, príp. porovnateľné, avšak s podstatne nižším konečným 
efektom) 

- prednostné právo na rezerváciu plochy aj termínov prezentácií do budúcnosti (poradie univerzít pri 
rezervácii určuje vždy veľkosť plochy v predchádzajúcom roku) 

samostatné expozície STU/UK = malá plocha = umiestnenie v bočných uličkách pavilónu = nižšia viditeľnosť, t.j. aj 
návštevnosť = porovnateľné alebo v konečnom dôsledku vyššie finačné náklady s oveľa nižším efektom = 
znevýhodnenie pri výbere plochy a umiestnenia  v nasledujúcom ročníku veľtrhu 
 
Prípadné úpravy  expozície STU môžu byť aj tento rok  konzultované s pracovníkmi Ústavu interiéru 
a výstavníctva FAD STU.   
Aktuálne prebieha komunikácia ohľadne možností spolupráce s doterajším dlhoročným zhotoviteľom  expozícií 
(AVC PRO EXPO), ktorý dlhoročne zabezpečuje aj  ich komplexnú  logistiku (dovoz, montáž, demontáž, odvoz, 
pripojenia a inštalácie).  
 
Personálne obsadenie 
Predpokladané personálne obsadenie vychádza z doterajších skúseností a praxou preverených ubytovacích, 
stravovacích i logistických možností. 
 
Expozícia v Bratislave počíta s nepretržitou prítomnosťou 18 študentov (2 os/fakulta resp. ústav a 1 osoba za 
R-STU (útvar práce s verejnosťou). Stravovanie počas dňa, na základe vystavovateľských preukazov, bude 
zabezpečené v rámci prihlášky/zmluvy na veľtrh). 
 
Konzultačný priestor v rámci prednáškových a konzultačných dní v Nitre predpokladá personálne obsadenie 
7 študentov (os/fakulta resp. ústav) a 1 osoby za R-STU (útvar práce s verejnosťou). Doprava na dennej báze 
bude zabezpečená pre všetkých zúčastnených centrálne (útvar práce s verejnosťou, VW karavela). 
Stravovanie individuálne, s možnosťou úhrady stravného na základe vyúčtovaných CP a  v zmysle platnej 
legislatívy. 
 
Expozícia v Brne predpokladá personálne obsadenie 7 študentov  (os/fakulta resp. ústav, denné 
dochádzanie do Brna) a 2 osoby počas trvania celého veľtrhu (útvar práce s verejnosťou R-STU a FIIT STU).  
Študenti budú prichádzať do Brna na dennej báze, spoločná doprava bude zabezpečená rektorátom (VW 
karavela, príp. individuálne). Stravovanie počas dňa, na základe vystavovateľských preukazov, bude 
zabezpečené v rámci prihlášky/zmluvy na veľtrh). 
 
Expozícia v Košiciach predpokladá počas celého veľtrhu personálne obsadenie 4 študentov  a 2 osoby za R-
STU (útvar práce s verejnosťou + vodič). 
Ubytovanie a doprava budú zabezpečené pre všetkých zúčastnených centrálne (útvar práce s verejnosťou).  

 

Predpokladané náklady 

Odhadované náklady na realizáciu veľtrhov (bez finančnej odmeny pre študentov) predstavujú sumu cca 
44000,- € vrátane DPH.   
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Propagačné materiály 

- „Študujte na STU“ 
- určené uchádzačom o štúdium, výchovným poradcom 
- základné informácie o možnostiach štúdia a prehľad akreditovaných študijných 

programov bakalárskeho štúdia 
- podmienky prijímacieho konania 
- dni otvorených dverí 

- drobné propagačné a darčekové predmety STU  

S ohľadom na rozpočtovú situáciu a v snahe minimalizovať náklady, bude tlačená verzia materiálu 
distribuovaná predovšetkým výchovným poradcom.  
Návštevníkom veľtrhov/stredoškolákom budú, na základe minuloročných pozitívnych skúseností, 
distribuované QR kódy s odkazom na brožúru (zverejnená priamo na www.stuba.sk). Tieto budú mať 
podobu malej kartičky vo formáte A7 – na jednej strane potlač STU s QR kódom, na druhej strane ročný 
kalendár s označením dôležitých termínov (napr. pre podávanie prihlášok, DOD,…)    
Pokiaľ sa veľtrhy nebudú môcť uskutočniť v štandardnej forme, budú všetky pripravené propagačné 
materiály distribuované priamo na stredné školy v rámci SR. 

 
Študenti 
Študenti sú aktívnou a nevyhnutnou súčasťou expozície, nakoľko práve oni komunikujú s návštevníkmi 
veľtrhu. Z organizačných, logistických aj finančných dôvodov  je nanajvýš efektívne  využiť na všetkých 
veľtrhoch stabilný tím študentov v zložení 16 (Bratislava), 7 (Nitra), 7 (Brno), 4 (Košice). Optimálna je 
účasť/striedanie rovnakých študentov, pokiaľ  to bude možné zabezpečiť vzhľadom na ich povinnosti 
vyplývajúce z výuky. 
Nakoľko ide o reprezentáciu STU tímom vybraných študentov, mala by byť táto  skutočnosť zohľadnená tak, 
že bude pre nich vytvorená možnosť nahradiť si výučbový proces vymeškaný počas konania veľtrhov. 
 
Poznámka: 
Pre študentov reprezentujúcich STU na veľtrhoch v roku 2021 zatiaľ stále neboli vyplatené štipendiá  
v celkovej sume 1500 €. 
Časť študentov, ktorá sa dlhodobo, a takmer počas celého svojho štúdia venovala prezentačným aktivitám (veľtrhy, 
LUS), v tomto AR ukončí štúdium. Nárok na vyplatenie štipendia vyprší dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky. 
Druhá časť študentov, ktorá začala byť aktívna v minulom roku, získavala skúsenosti a učila sa od svojich starších 
kolegov, však môže stratiť  motiváciu v týchto činnosťiach ďalej pokračovať. 
Vzhľadom na fakt, že výuka prebiehala 2 roky online, študenti (najmä v Bc. stupni štúdia) majú zatiaľ minimum 
skúseností z reálneho diania na univerzite a študentského života.  
 
 

http://www.stuba.sk/

